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Regulamentul evenimentului „Atelier creativ la HORNBACH – 1 Iunie 2019” 
 

Sectiunea 1: Organizatorul 
 1.1. Organizatorul evenimentelor este HORNBACH Centrala S.R.L., persoana juridica romana cu 
sediul in Romania, jud. Ilfov, cod postal 077090 Domnesti, str. HORNBACH 17 – 21, numar de 
inregistrare in Registrul Comertului Ilfov: J23/699/2010, CUI: RO17777320, capital social: 
64.240.200 RON, tel: 021-206.15.30, fax: 021-206.15.32., denumit in continuare „Organizatorul”. 
Evenimentele se vor derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (in cele ce 
urmeaza "Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toti “Participantii”.  
  
Sectiunea 2: Durata  
 2.1. Evenimentul „Atelier creativ la HORNBACH -  1 Iunie 2019” se desfasoara pe 1 Iunie 2019, in 
zona produselor pentru gradina, astfel: 
• Grupa 1 / 10.00-12.00 – 15 locuri/magazin 
• Grupa 2 / 14.00-16.00 – 15 locuri/magazin 
  
Sectiunea 3: Aria de desfasurare  
3.1. Evenimentul se desfasoara in toate magazinele HORNBACH din Romania, in conformitate cu 
prevederile prezentului Regulament 
  
Sectiunea 4: Dreptul de participare  
4.1. Evenimentele se adreseaza copiilor cu varsta cuprinsa intre 4–12 ani, cu domiciliul/resedinta 
in Romania care, prin parinti/reprezentanti legali sau insotitori accepta termenii si conditiile 
prezentului Regulament (denumiti in continuare „Participanti”). 
4.2. Prin participarea la evenimente, “Participantii” confirma cunoasterea prevederilor 
Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestora, participarea la ateliere implicand 
obligativitatea respectarii prevederilor prezentului “Regulament”. Prezentul regulament trebuie 
insusit si respectat de copii si/sau de catre insotitorii adulti, iar in cazul nerespectarii sale, 
organizatorul isi rezerva dreptul de a interzice accesul in zona de atelier si de a lua masurile 
necesare din punct de vedere legal. 
4.3. Parintii / apartinatorii sau insotitorii copiilor sunt obligati sa supravegheze copiii aflati in grija 
lor, pe toata durata atelierului, fiind responsabili pentru siguranta acestora si pentru orice 
prejudiciu suferit de aceste persoane si/sau cauzat de catre aceste persoane. 
Parintii/apartinatorii sau insotitorii copiilor participanți la ateliere se obliga sa ia cunostinta de 
prezentul regulament. Copiii nu vor fi lasati nesupravegheati sau neinsotiti. In cazul in care copiii 
sunt lasati nesupravegheati de catre insotitori, organizatorul va lua masurile necesare din punct 
de vedere legal, pentru a proteja copiii. 
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4.4. Participarea la ateliere este gratuita si se face pe baza de inscriere, in ordinea solicitarii, in 
limita spatiului si locurilor disponibile, 15   locuri/grupa, 30 de locuri/magazin. In cazul in care 
locurile nu se ocupa sau participantii intarzie mai mult de 10 minute, locurile vor putea fi 
ocupate de copiii prezenti in magazin. Fiecare copil poate petrece la atelier maxim 2 ore.  
4.5. Inscrierile se fac pana pe 31.05.2019, in limita locurilor, la numărul de telefon 0749 200 928 
(in intervalul 09.00-18.00, de luni pana vineri, cu exceptia sarbatorilor legale. 
4.6. Participarea va fi validata de catre organizator telefonic. 
 
Sectiunea 5: Mecanism  
5.1. In cadrul atelierului creativ pentru copii, coordonatori le vor explica tehnica de lucru si le vor 
acorda ajutor copiilor pentru a realiza proiectul -  „Stupul de albine”.  
5.2. Materialele vor fi puse la dispozitie gratuit de catre HORNBACH, in limita a 30 de 
proiecte/magazin. La finalul atelieruluii, copiii vor primi gratuit proiectul realizat.  
5.3. Toti participantii vor avea la dispozitie, pe toata perioada de desfasurare a atelierului: apa si 
dulciuri (pot contine alergeni, conform specificatiilor de pe ambalaj; de pilda: gluten, lapte, oua 
etc). Daca vreunul dintre copiii participanti, are o predispozitie alergenica sau intoleranta la un 
anumit aliment, parintele sau insotitorul se obliga sa limiteze consumul acestor produse de catre 
copil. 
 
Sectiunea 6: Termeni si conditii 
6.1. “Participantii” au obligatia de a respecta prezentele “Conditii”, precum si indicatiile 
coordonatorilor “Organizatorului”. 
6.2. Toate regulile continute in prezentele “Conditii” sunt implementate strict in interesul 
“Participantilor”. Odata intrati in perimetrul  magazinului prin zonele de acces special amenajate 
in acest sens, “Participantii” consimt implicit regulile  “Organizatorului” de acces si vizitare a 
magazinului, precum si legislatia in vigoare. 
6.3. “Participantii” vor respecta indicatiile coordonatorului privind utilizarea materialelor si a 
instrumentelor de lucru. Pentru evitarea tuturor incidentelor, responsabilitatea este integrala si 
apartine exclusiv participantilor, care nu respecta aceasta regula.  
6.4. HORNBACH nu se face responsabil de comportamentul neadecvat, utilizarea 
necorespunzatoare a materialelor, din care sa rezulte ranirea accidentala sau disconfortul 
participantilor, precum si de orice forma de incalcare a legii. Pentru evitarea tuturor incidentelor, 
responsabilitatea este integrala si exclusiva a celor care nu respecta aceasta regula.  
6.5. HORNBACH nu isi asuma responsabilitatea pentru obiectele personale lasate 
nesupravegheate, uitate sau furate.  
6.6. Este obligatorie pastrarea curateniei, depozitarea deseurilor in afara locurilor special 
amenajate fiind interzisa.   
6.7. HORNBACH nu va raspunde in nicio maniera de prejudiciile de orice natura cauzate prin 
nerespectarea sau respectarea necorespunzatoare de catre “Participanti” sau insotitori  a 
oricareia dintre obligatiile asumate mai sus. 
6.8. Este interzisa vanzarea, promovarea, impartirea de mostre, recrutarea sau orice alta 
activitate cu scop comercial intreprinsa de catre participanti in zona atelierului, fara acordul 
prealabil scris al organizatorului. 
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Sectiunea 7: Date si imagini cu caracter personal   
7.1. In cadrul evenimentului se colecteaza urmatoarele date cu caracter personal, furnizate la 
inscriere: nume, prenume, numar telefon. Acestea sunt sunt colectate in scopul inregistrarii 
“Participantilor”, temeiul legal fiind interesul legitim al HORNBACH Centrala S.R.L., respectiv 
asigurarea derularii atelierelor. Aceste date vor fi sterse dupa finalizarea actiunii si nu sunt 
transmise niciunei alte entitati. 
7.2. In cadrul evenimentului se vor realiza fotografii care vor fi utilizate in scopul asigurarii 
evidentei magazinului si a organizatorilor, protejand identitatea copiilor. Acestea vor  fi pastrate 
pentru o perioada de 15 ani si nu vor fi transmise niciunei alte entitati. Imaginea copiilor poate sa 
fie facuta public şi fotografiile sa fie folosite si in scopuri publicitare de catre organizatori, in 
diverse materiale, in acest caz temeiul legal fiind acordul liber, expres si neechivoc al parintilor 
sau insotitorilor. Participarea la eveniment/atelier nu va fi conditionata de acordul privind 
fotografiile. 
7.3 Prelucrarea datelor cu caracter personal se face in conformitate cu prevederile 
REGULAMENTULUI nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de 
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), iar 
dumneavoastra beneficiati de drepturile prevazute in Capitolul III: Drepturile persoanei vizate, 
respectiv: accesul la datele cu caracter personal proprii, rectificarea sau ştergerea acestora, 
restricţionarea prelucrării sau a dreptul de a se opune prelucrării, precum şi dreptul la 
portabilitatea datelor, in conditiile respectarii prevederilor ce constituie temei legal pentru 
prelucrarea datelor. Pentru informatii sau alte probleme legate de protectia datelor cu caracter 
personal puteti utiliza adresa de email: Hornbach-GDPR@hornbach.com . In situatia in care 
considerati ca drepturile dumneavoastra prevazute in Regulamentul nr. 679 / 2016 au fost 
incalcate, aveti dreptul de a depune plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a 
Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro). 
7.4 HORNBACH nu va fi responsabil pentru incalcarea dreptului la imagine sau a altor drepturi 
prevazute de legislatia in vigoare, in cazul publicarii de conţinut, informaţii sau imagini, de catre 
participanti pe retelele de socializare, sau in mediul online. 
 
Sectiunea 8 Regulamentul evenimentului 
 
8.1. Regulamentul evenimentului este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant la Biroul 
magazinului pana pe 02.06.2019 sau online, pe site-ul www.hornbach.ro  
8.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de oprire/suspendare a evenimentelor in orice moment pe 
parcursul desfasurarii acestora si/sau schimbarea regulilor de participare cu anuntarea 
prealabila. 
Prezentul “Regulament” a fost redactat cu respectarea prevederilor legale aplicabile si a fost 
intocmit astazi, 20.05.2019. 
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